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Amaç: Bu çalışmada mikroçoğaltım araçlarından birisi olan biyoreaktör sistemleri derlenecek 
ve Geçici Daldırma Biyoreaktör Sistemleri (TIS) kullanılarak, Ege Bölgesi’nde özellikle Çeşme 
yöresinde doğal olarak yetişmekte olan sakız ağacı genotiplerinin in vitro koşullarda ekonomik bir 
biçimde çoğaltılmasında kullanılacak bir metodun geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Gereçler ve Yöntemler: Sakız ağacının mikroçoğaltılması için son yıllarda çok sayıda in vitro 
çalışma rapor edilmiştir. Çalışma materyali olarak Çeşme Çiftlikköy civarından toplanan iyi 
sakız verdiği bilinen genotiplerin tohumdan ve olgun materyallerinden rejenere edilmiş sürgün 
uçları kullanılmıştır. Bu çalışmada eksplantların belli zaman aralıklarında besiyeri ile muamele 
edildiği geçici daldırma biyoreaktör sistemleri (TIS) ile proliferasyonunun iyileştirilmesi üzerine 
çalışılacaktır. Sürgünlerin çoğaltımı için; Benzil adenin (BA), Kinetin (Kin),Thiadizuron (TDZ) ve 
2 İzopentil adenin (2iP) gibi farklı sitokininler; Murashige ve Skoog (MS), Woody Plant Medium 
(WPM) ve Shenk ve Hildebrandt (SH) gibi besi ortamları ve şeker tipleri (sukroz, glikoz, fruktoz) 
ve konsantrasyonları üzerine deneyler yapılmıştır. İn vitro çoğaltılan sürgünlerin köklendirilmesi 
için farklı oksin tiplerinin etkisi incelenmiştir. 

Bulgular: Yapılan son çalışmalar ışığında, odunsu bitkilerin biyoreaktör sistemlerde çoğaltılması 
ayrıntılı bir şekilde bir araya getirilmiştir. Sakız ağacı genotipleri üzerine yapılan ön çalışma 
sonuçlarına göre, sürgünlerin proliferasyonu için test edilen sitokininler içinde tıpkı katı besi 
ortamında olduğu gibi benzil adeninli MS besi ortamında en fazla ve en uzun sürgünler elde 
edilmiştir. Bu ortamın gibberellik asitle desteklenmesi proliferasyonu artırmıştır. Test edilen şeker 
tipleri içinde sukroz ve glikoz destekli MS besi ortamında en fazla ve sağlıklı sürgünler elde 
edilmiştir. Sürgünlerin köklendirilmesi Indol butürik asit (IBA) destekli MS besi ortamının diğer 
sitokininlere göre daha yüksek oranda olduğu gözlenmiştir. 

Sonuç: Sakız ağacının mikroçoğaltımı üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün artmaktadır. 
Bu çalışma ile Sakız ağacının mikroçoğaltılmasında biyoreaktör sistemi ilk defa çalışılarak çok 
miktarda sakız fidanı üretimi için temel bilgiler elde edilmiştir.
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